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Zpravodaj sekce Olympijská a sportovní filate-
lie při Komisí námětové filatelie SČF.

Ročník IX. 4/ 31/1976

 

Váření a mílí čtenáři I

Od vydání posledního čísla našeho zpravodaje neuplynulo mnoho ča-
su a přesto stačili naši fotbalisti vybojovat titul mistrů Evropy a na-
ši olympionici přivézt medaile 1 čestná umístnění z Her XXI.olympiády v
Montrealu. To vře jsme jistě všichní sledovali v tisku, rozhlase 1 dlou-
ho do nocí v televizi. Ů tom, jaký dokumentační materiál k těmto a 1 ji-
ným udélostem vyšel, se pokusíme Vás informovat v načem zpravodajíe

Dnes nám dovolte na této stránce ocítovat jeden dopis, který nás op-
ravdu velice potěřil a s nímě Vás rádi seznamujeme:

Olyupiíjský oheň hoří dál «.«.
Nemyslím v této chvíli na onen, který plál na olympijském stadionu

V Montrealu, ale na planoucí pochodeň v záhlaví zpravodaje. OLYWPSFPORT.
Není pochyby o tom, že do počátku minulého roku velká část práce v

sekcí a na zpravodaji spočívala na zemřelém V+ReRuškoví. Po jeho odchodu
vyvstala pro nés otázka, zda tato obětavá a nezičtná pomoc némětovým sbě-
ratelům najde následovníky, kteří by nejgn pokračovali ve vydávání zpra-
vodaje, ale udrželi 1 jeho vysokou úroven.

Dnes, když zpravodaj vstupuje do 4. desítky čísel, je možno řící,
že práce přítele Buška nezanikla, naopak v osobě jeho spolupracovníka
J.dustýna a dalších našla nové pokračovatele, kteří pochopili, že námaha,
kterou sekci a zpravodaji s.Bušek během posledních deseti let života vě-
noval, by byla marná, kdyby se nepodařilo sekcí a zpravodaj udržet“

A tak zpravodaj vychází dál, dokonce ve větším rozsahu stran, s řa-
dou poutavých článků, zajímavých 1 pro sběratele jiných námětů, s velkým
počtem vyobrazení, se stále rostoucí úrovní a stojí v přední řadě všech
némětových zpravodajů.

Při vzpomínce na-l.výročí úmrtí přítele V.R.Buška bych chtěl zároveň
popřát vedoucímu sekce a zpravodaje Jar. Justýnoví a jeho spolupracovní-
kům mnoho úspěchů a nejméně tolik elánu, s jakým pokračují v této zásluš-
né prácí, aby olympijská pochodeň jejich zpravodaje zářila stále jasněji.

Miroslav Anger
Vedoucí námět.sekcí KNF SČF

Jistě velice hezký a povzbuzující dopis pro celý náš kolektiv, za
který prof.Angerovi děkujeme a vynasnažíme se, abychom jas pochodně za:
žehnuté přítelem Buškem udrželi!

 

vedení sekce a zpravodaj

 



D R O B W É organizační zprávy z vedení sekce a zpravodaje
90000000000000000000000000000000000000009000000000000000000000000
Noví členové:

133. Pr o ke š Franta, Frání Šrámka 19, 150000 Praha 5
sbírá vše z LH a PBW

234. Š e be s t a Vladimír, Pionierská 1800/III, 91101 Trenčín
sbírá OH všeobecně, hlavné evropské státy

135. Če rn f k Milan, Šafaříkova 559, 289 22 Ly 3 á nad Labem
člen KMF, sbírá OH 1972 a 1976 |

136. Pa z de ra Vladimír, kokrého 27/I, 389 01 Vodňany
sbírá OH a ZOH, WS a ME všechny filat.materiály

137. Sme tama Jaroslav, Famfulíkova 1142, 18200 Praha 8
sbírá OH od r.1960

138. Kalousek Jaroslav, 561 64 Do Inf Libehany,č.20
sbírá OH a Z0H všeobecně

Všechny tyto nové členy vítáme v našem kolektivu a těšíme se, že se

stanou jehoplatnýmičleny
P O Z O R 111 Upozornění členim 1
90000000000000000000000000000000000000000

Je Vás ještě mnoho, kteří jste neposlali na adresu vedoucího sekce
požadované osobní údaje jak jsme Vás o to žádali v posledním čísle nažeho
zpravodaje. Tyto údaje nutně potřebujeme pro nowou evidencí naších členů,
Jak nás o to žádala KNF SŮF. Evidence musí být ukončena do konce roku 1976
a pak budou údaje zkontrolovány s evidencí na SČF, Kdo z členů potřebné úda-
je nezašle, nebude s ním nadále počítáno s členstvím v naší sekci.

o tyt i jméno, přesná adresa, datum narození, číslo a
místo'KF jehož jste Členem, číslo nové členské
legitimace SČSF

Údaje zašlete na korespondenčním lístku na adresu vedoucího sekce. Uveďte
také který námět z našeho oboru sbíráte, zda máte Sxponát - jeho název, kdo
85 Jakým výsledken jste jej vystavovali, Informace budou sloužit pro nový
seznam členů, který uveřejníme ve zpravodají č+1/33/77 a Fade možné podle
těchto Ae navázat výměnné kontakty mezi načími Óleny. Údaje o exponátech
budou sloužit seAnděloví pro evidencí exponátů z nařeho oboru«

  

 

Znovu upozorňujeme naše členy, že ještě někteří nemáte zaplaceny přís-
Děvky na zasílání zpravodaje pro r.1976. Žádáme Vás znovu, abyste sí tuto
záležitost dali urychleně do pořádku pokud chcete být i nadále načími členy.V pŠtt případech posledně uváděných čfeel členů, kteří nezaplatili, janezjístilí, že zaplatili jíž loní při obdržení složenky - těm se dnes tfmtoomlouváme. Pro příště bude složenka vložena vždy do prvého čísla zpravodajeV,“onkterém kalendářním roce, Budeme však žádat její zaplacení vždy do kon-98 březm

V těchto dnechse nám podařilo díky pochopení tiskaře a vyřešení mnohatechnických drobností z no vuvy dat prvý sešit zpravodajů naší sek-
ce OLY“PSPORT, který obsahuje čísla 1 = 5 vydaná. od června 1968 do čer-vence 1969. Tento seřít je ve stejném provedení 1 formátu jako vychází nášzpravodaj: Vy, kteří jave stje) závazně objednali, Jej doštáváte společněA,fímto číslem zpravodaje. Úhradu za něj neposflejte, an: nežádejte pokyny
kam a jak jf máte zaslat. Úhradu zaplatíte spolu za další sešit, který vy=
dáme v r.1977 a s příspěvky na zpravodaj sekce za r.1977 složenkou, kterou
Vám zašleme dle pokynů uvedených výšel

V znovuvydání nařích zpravodajů jsme několikrát jíž psali a žádali Vás
abyste se přihlásili na jejich odběr. Počle přihlášek jsme také stanovili
jejich náklad s určitou úalou rezervou pro nové óleny, kteří jej vesměs po-Žadují při přihlářeníe Fokud tedy ještě někdo z Vás má o zpravodaje zájem,
napište na adresu vedoucího sekce - podmínka je jediné: zaplacené příspěvky

pravodajza letožní rok la zaslané údajepro evidenci členů sekcel
závěrka příspěvků do příštího čísla zpravodaje je do 10.11.1976 I

 

  
 

 

 

     



O
TEMAFILA 1977

  

PŮv SŮSF na ové 6.sch)zi jmenovalo prezídium celos-
tétní námětové výstavy poštevních známek TEMAFILA 197'
v tomto složení: Ing.J.Sůva - předseda, Ing.JeMedvečký, VEMAFILA
R.Fischer a MUDr.Vl.Viklický,CSc - nístopředsedové, Ing. 1977
VoVančura - tajemník, profoM.Anger, MUDr.V.Fipla, J„Hof- nene
fmap, JeJandouš, VreNovék, HePátek, prof.KreTesařík a
Ing.J.Tomandl - členové. Toto jmenování vzala KNF SČF na vědomí a s0u-
časně souhlasf s návrhem org.výboru výstavy TEMAFIIA 1977 a doporučuje,
aby články do výstavníko katalogu zpracovali součruzí Hrnčíř, Justýn,
Sůva, Viklícký a Vohnout.

Celostátní výstava námětové filatelie TEKAFILA 1977 se bude konat
v Sezimově Ústí ve dpech 8. - 16.10.1977. Tajemníkem org.výboru výstavy
byl jmenovén seJiří Šule, Slóliště Silon 536, 391 01 Sezimovo Ústí, na
kterého řiďte včechny eventvelní Vače požadavky a dotazy. My jen znovu
upozorňujeme, jako již několíkřét, že k účasti na této celostátní výs-
tavě je nutné ke kvalifikací malá stříbrná medaile získané za poslední
4 roky na některé oblastní či krajské výstavě a nebo na výstavě vyššího
typu. Ti z Vás, kteří jste se již kvalifikovali, pracujte a zlesčujte
své exponáty. Zrovna tak i Vy, kteří se ještě chystáte využít posledních
výstav letošního roku, čí začátku roku příštího ke kvalířikacis

Před uzávěrkou tohoto čísla zpravodaje jsme dostali od veden“ KNF
SČP v Praze k uveřejnění tento článek:
PŘÍPRAVA TEMATICKÝCE EXPONÁTŮ PRO CELOSTÁTNÍ VÝSTAVU " TEMAFILA
- SEZIMOVO ÚSTÍ 1977“ A PRO SVĚTOVOU VÝSTAVU " FRAGA 1978"

 

 
 

 

V květnu 1976 se konala mezinárodní výstava SOCFILEX - PRAHA. 1976,
jejíž soutěžní třídy byly cele věnovány tematickým exponátům. Exponáty
hodnotila mezinárodní jury, jejíž mnozí členové mají bohaté zkušenosti z
práce v Jury na velkých mezinár. výstavách a kteří tyto své zkušenosti
při hodnocení pochopitelně uplatňovali, zejména pokud jde o vysokou nároč-
nost při hodnocení exponátů podle platných kritérif.

Jako členové a pozorovatelé mezinárodní jury výstavy SOCFILEX 1976
všem načim vystavovatelům, kteří se hodlají ucházet o účast na světov
výstavě FRAGA 1978, proto naléhavě doporučujeme:
1. Dokhale se seznámit s "Mezinárodním řádem FIP pro nánětové /tematické

a motivové/ sbírky" a s "komentářem" komise námětové filatelie FIP k
němu, které Lyly uveřejněny v čas.Filatelie č.1/76 v rubrice "Námětová
filatelie" a pří sestavování exponátů se jímí řídit

2 Do exponátů zařazovat pouze filatelistické materiály. V žádném případě
nezařazovat materiály nefilatelístické, 1 kdyby měly sebe větší doku-
mentární hodnotue

3. Při dokumentování významných událostí nepřímým způsobem, tzn. použitím
dobových celín a celiatvostfdbát přísně na to, aby poštovní razítko mí-
Stně 4 časově zcela přesně odpovídalo popisované události, Této formy
dokumentace používat jen velmí uváženě.

4 Velkou pozornost věnovat textům Usilovat o to, aby byly co nejstruč-
nější - aby minimálním počtem slov bylo vyjádřeno maximum potřebných
údajů a informací«

5. Nepoužívat na listech dvojjazyčných textů, které jejich rozsah zdvojná-
sobují, Pro výstavu PRAGA 1978 se doporučuje titulní a úvodní list dvoj-
jazyčný, texty na listech čescé nebo slovenské a na proužku papíru při-
pevněném na čolním oxraji listu v jedné řádce v některém ze světových
jazyků stručně charakterizovat obsah textu na listě.

 



6. Úvodní list musí podávat názorný obraz o obsahu exponátu a nikoli
Obecný výklad o daném tématu«

7. V žádném případě nezařazovat do exponátu falza a poškozené filatelis-
tické materiály.

8. Dbét o dobrou estetickou úpravu exponátu.
Přípravou pro světovou výstavu PRAGA 1978 bude celostátní námětová

výstava TEMAFILA 1977. Exponáty, které na této výstavě nezískají alespoň
velkou stříbrnou medatií, nebudou připadat pro výběr na světovou výstavus

Celostátní jury výstavy TEMAFILA 1977 bude proto v zájmu reprezenta-
ce čs.tematické filatelie na světové výstavě PRAGA 1978 hodnotit všechny
exponáty s mirořádnou náročností a bude proto vycházet ze zásad FIP pří
Jejich bodovém hodnocení /tyto zásady jsou přísnější než zásady u nás do-
Sud uplatňované - víz rubrika "Námětová filatelie" v čas.Filatelie č.2/76/.
Z toho vyplývá, že celá řada exponátů by bez podstatného zvýšení celkové
úrovně byla hodnocena níže než na dosavadních výstavách.

Proto je nutno věnovat mimořádnou pozornost zpracování exponátů již
pro celostátní výstavu TEMAFILA - SEZIMOVO ÚSTÍ 1977.

VreNovák, Ing.J.Sůva, MUDr.Vl.Víklícký CSc
KXXXXXXXXXKXXXXAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXKXXXXXKXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXKX XX

Vedoucímu sekce
se podařilo za-
fotit malé mno-
ství přítíský

V W, k setkání členů
ny * (ve Znojmě od po-
RU řadatelt, Celiny

1966 1976 ČESKOSLOVENSKO jsou s výstavním

 

Taz/tkem ze dne
4.7.1976.
Zájemoí píšte «
Cena za kus je
2,-Kčs ve zn
kách na franko-
vání - znánka na
odpověď Upozor-2.setkání členů sekce OLYMPSPORT Řujene, že před-

ZNOJMO 4.7.1976 nostně je dodáme
pouze těm členám,
kteří mají zapla-
cené příspěvky
na zpravodaj na
r.1976 a zaslali
vedoucímu sekce
požadované údaj
pro evidencí čle
nů jak jsme o to
řádali ve zpra-

vodají č.1/30/76 str.66 dole a připomínáme vs zpravodají dnes na stre102 !I
XXXXXXXXKXXXKKXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXKXXXKXXXXXXXKXXXKXXXKI

PIONIERSKA ŠPORTOVÁ OLIMPIÁDA ve dnech 26.6. - 471976
v Prešově. Zůčastnílo se jí 12 družstev pionýrů z SSSR, Kuby,
Maďarska, Polska, Mongolska, NDR, Rulharska, Rumunska, Fran-
cile, Jugoslávie a dvě družstva z SSR. Chhpcí a děvčata změ-
řilí sfly v atletice, cyklístíce, plavání, stolním tenisu, há-
zené, volejbalu, basketbalu a šachu. Všechna sportoviště byla
velmi dobře připravena a samotný Prečov byl slavnostně vyzdo-
ben. Kromě sportovních akčí byly do programu zařazeny návště-
vy patronátních závodů, čkol, setkání mládeže s představiteli

stranických a státních orgánů města a okresu, výlet na památná místa tojů
proti fašismu, návštěva památníku na Dukle, na Svidníku spojená s branými
hrami, táborovými hrami a mftinkem zahraničních delegací s mládeží okresu«

    



ZÁPIS

ze 2. setkání členů námětové sekce OLYMPSPORT, konaného dne 4, čer-
vence 1976 od 09.30 hod. v hotelu "ZNOJMO“ ve Znojmě u příležitosti Kraj-
ské výstavy poštovních známek ZNOCHO 1976.

Přítomni; 15 členů sekce dle presenční Listiny
Hosté: 8 /ss Dr. VIKLICKÝ a Z.KVASNIČKA + 6 členů KF Znojmo/
Sehůzi řídil; vedoucí sekce s. JUSTÝN
Zapsal: zástupce vedoucího sekce Ing. Zd. SLOVÁČEK

1 za háení
Setkání zahájil vedoucí sekce s. JUSTÝN v 09.30 hod., přivítal

přítomné, poděkoval předsednictvu Krajské výstavy ZNOJMO 1976 za po-
chopení a přípravu nodmínek k setkání. Poté požádal přítomné, aby .
Dovstáním m minutou ticha uctili a vzpoměli památky zakladatele a pr-
vého vedoucího sekce V.R.BUŠKA.

Pek seznámil přítomné s programem setkání;
1/ zahájení,
2/ krátká zpráva o činnosti sekce za r. 1975,
3/ krátká zpráva o úkolech sekce v r. 1976, zejména ve

II. polovině roku,
4/ některé záležitosti vedení sekce a zpravodaje,
5/ volná diskuze k přednesenénu a k dalším jiným problémům,
6/ beseda o základech tématické filatelie,
7/ volná výměna materiálů,
8/ shrnutí, závěr a rozloučení.

2/ Kur.8.t 1272
SLOVÁČEK dle podkladů za-

  

Zprávu přednesl zást. vedoucího sekce Ing
slaných KNP SČF

3/ K.r.átk.„zporávaoúkolechsekcev r. 1976,zejnéna ve
lovině roku
přednesl zást. ved. sekce Ing. SLOVÁČEK dle podkladů zaslaných KNF SČF

I14poz
 

4/ Některézáležitosti vedenísekce a zpravodaje
- všichni členové zaslat nové osobní údaje oro evidenci sekce dle po-
kynů ve Zpravodaji č.3/30/76 - str. 66,

- připomenuto včasné olacení příspěvků na zpravodní sekce
- navrženo zvýšení příspěvků na vydávání zpravodáje z 10.
Kčs za rok, přičemž členové KMF platí jako dosud 5,-Kčs,

- je nebezpečí, že. zoravodaj nebude možno vydávat m tisknout na 28-
řízení, které je v současnosti k disposici. Je možné nejít vhodnou
náhradu? Jsou v tomto směru mezi členy sekce nějaké možnosti?

- informace o možnosti uspořádat v termínu říjen-listopad ).setkání
Sekce v Pardubicích /výhodná možnost spojení, zájem KV=SĚŤ A ges-
tora pro náměty KV-SŽF/,

- informace o uspořádání setkání členů sekce při celostátní námětové
výstavě TEMAFILA "77 v Sez. Ústí /setkání budou mít všechny sekce/,

- návrh na některého člena pro evidenci exponátů naší sekce,
- návrh na některého člena za kandidáta na jurymana KNF,
- návrh, aby všichni členové sekce v důsledku šetření poštovného no-

inně zaslali ks obálek formátu A-5 se svojí adresou a vyfran:
kované 40 RAL. "Enázkou na adresu Ing. SLOVÁČKA na rozesílání

 

  



zpravodaje. Nově přijatí členové od 1.1.1976 toto mají jako svoji
povinnost.

5/Y.olnádiskuze

 

S. ANDĚL, Příbram: k možnostem vystavování ve středočeském kraji,
nebyla krajská výstava,
odpověděli ss JUSTÝN a Dr.VIKLICKÝ - vysvětlili výstavní

řád a organizaci výstav. Zdůraznili, že kdo chce
vystavovat na PRAGA 78, musí na TEMAFILU 77,
kde platí limit pro účast - malá stříbrná

s. Ing. VAVROUS, Brno: doporučuje, aby ústřední orgány - tedy ÚV-SČF -
přinutily KV-SČF vydat oro každý rok včas přes-
ný terminář výstav.

8. ANDĚL, Příbram: přijal návrh a. JUSTÝNA, aby vedl evidenci expo-
nátů členů sekce,

9. MRAČEK, K.Yary: zpracuje pro zpravodaj sekce historii gymnastiky
na filatelistickém materiálu - perspektivní
úkol, dlouhodobě.

S. ŠLECHTA, Brno: a/ hovořil k příčinám malé účasti členů sekce na
2. setkání, ,

b/ bude zpracovávat a povede úsek KOPANÁ,
©/ doporučuje dělat setkání ve větších městech

s lepším spojením - s Pardubicemi souhlasí,
S. NEKOVÁŘ, Č.Budějovice: sdělil, že bude možné počítat ještě s vy-

dáním dvou čísel zpravodaje v letošním roce,
tedy č. 4/31 v září a 5/32 v prosinci.

Dále bylo 6 drobnějších dotazů, které byly na místě zodpovězeny ve-
doucím sekce.

 

Beseda byla zaměřena k problematice hodnocení námětových expo-
nátů a k hlavním nedostatkům exponátů na našich výstavách. Vysvětlil
také jednotlivé pojmy, odpověděl na dotazy členů, navě, význam, důle-
žitost a použití všeho známkového a ostatního filatelistického mate-
riálu, použití razítek, textů a obrázků na celinách a celistvostech,
soukromá vydání a suvenýrové materiály.

k dotazu s. ŠLECHTY z Brna - jak budovat sbírku-exponát se vy-
jádřili ss VIKLICKÝ, JUSTÝN A ANDŠL,

Diskiuze po besedě se zičastnilo asi 10 členů sekce, S.JUSTÝN
zde pak předvedl ukázku ze svého exponátu z TEMABELGA 75.

7/Yolná výměna nateriálů
 

8/Shrnutí, závěr,rozloučenís.„DL1.z.á věr šení
Setkání členů sekce jsou prostředkem k prohloubení šinnosti

sekce, k vzájemnému seznámení, k výměně názorů na činnost sekce a ko-
nečně i k výměně materiálů.
I přes poměrně malou účast členů lze hodnotit výsledek 2. setkání
kladně. Byly projednány a odsouhlaseny tyto nejzávažnější body:
a/ přítomní členové sekce odsouhlasili návrh vedení sekce na zvýšení

příspěvku na vydávání zpravodaje z dosavadních 10.-Kčs na 15.-Kčs
za rok počínaje r. 1977, při zachování příspěvku KMF v dosavadní
výši 5.-Kčs. Příspěvky je nutno zaplatit složenkou na účet SČF,
která bude přiložena vždy v č. 1 zpravodaje a je nutno jej zapla-
tit nejpozději v I.čevrtletí, t.j. do konce března,

ždý člen sekce zašle na ačresu Ing. SLOVÁČKA LO ks obálek for-

 

  



mátu A-5 se svojí adresou A nalepenou 40 hal. známkou - podrobně
viz. informace ve zpravodaji sekce č.4/31/76

c/ 3.setkání člen) sekce v Pardubicích /říjen-listopad/ nebylo jedno-
zrněně rozhodnuto. Pude provedena informace ve zpravodaji %.4/31/
/16 s výzvou k účasti, ——

A/ S.Pr. ANDĚL z Příbrami novede evidenci exponátů členů sekce n bu-
de s ním počítáno jako se členem vedení sekce,

e/ k eventuelnímu ohrožení doaavndního vydávání A tisku našeho znrní
vodaje se z přítomných nemohl nikdo vyjádřit. Bude provedena
výzva ve znravodnjí č.4/31/76.

 

+
YN zůěnstněným členům n hos-Závěrem poděkovnl vedoucí sekce 3. J ý
m do dnlší činnosti mnohotům za účast, plodnou anolupráci A nopřál

zdraví A elánu.
Setkání skončilo ve 12.30 hod.

 

   

ste z předcházejícího zjistili, přinášíme Vám ve zpravodaji dnes
nezkrácený zápis ze 2.setkání nařich členů ve Znojmě. Domníváme se, že je
vhodné, abyste o tomto setkání byli touto formou seznámení. Možnost zůčast-
nit se setkání mělí všichní členové - kdo jí nevyužil, je to jeho chyba.
Nás potěšil zájem všech zůčastněných nacelém jednání, jejich aktivní přís-
tup k problémům sekce a snaha po jejich řešení, za což ještě jednou vřem
zděastněným děkujeme. Přesto by účast řiršího aktivu na přířtím setkání
byla jednání určitě ku prospěchu. Budeme se tím zabývat a zvážíme v tomto
směru všechny eventuality.

Ze závěrečného bodu jednání vyplývá několik bodů k podrobnější infor-
maci a proto Vás s nimi chceme seznámit. Jedná se o toto:
bodu- povinností každého člena naší sekce bude, aby na adresu Inge

Zd.Slováček, Dukla-Hakenova 2257, 530 02 PARDUBICE zaslal
urychleně 10 ks obálek form. A 5 s napsanou svojí adresou a
Vyfrankované 40 haleznámkou. Obálky budou sloužit na. rozesí-
lání zpravodaje sekce. Víme, že v některých případech Vám ne-
bude možno opatřít si" zmíněné obálky A 5. Pak je možné zaslat
10 ks jakýchkoliv lepících pásek s adresou a LO ks 40 hal zná-
mek / viz.inf. ve zpravodají č.1/28/76 str.32/. Toto opatření
bylo přijato pe základě úsporných opatření, Které vyhlásil
SČF na pokyn NF. Současně 1 nám touto pomocí ulehčíte prá-
cí s odbavováním při rozesílání zpravodajů. Věřte, že to není
lehká práce odbavít na 200 zásilek. Nebude proto jistě ani
Jednoho z našich členů, který by tuto povinnost vůéí sekcí
nesplnil. Děkujeme Vém za pochopení!

bodu- obracíme se na Ty z Vás, kteří byste měli možnost ve svém
kolf čí na svém pracovišti nějakým způsobem zajístít tisk n:
Šeho zpravodaje. Jde o honórovanou prácí dle směrnic SČF, pří-
padně jako "Smlouvu o dflo“, Pište na adresu vedoucího sekce!

bodu- je možnost uspořádat jeřtě letos 3.setkání členů naší sekce v
Pardubicích koncem října čí začátkem listopadu, Jednalo by se
o některou sobotu čí neděli. Zájem o toto setkání projevily
Východočeský KV SČP, KF Pardubice a krajský gestor o NF. Víme,
že 2.setkéní ve Znojmě se konalo v poněkud nevhodném termínu
na začátku prázdnin a dovolených, a že toto mělo podstatnýVliv na účast. Pardubice naopak majf velmí dobré opojení vla-
kové 1 autobusové a termín je již více "filatelistloký". Kdo
byste tedy projevil o setkání vážný zájem a hlavně se jej pak
také mohl zůčastnit, píkte na adresu Ing.Slováčka obratem po
vyjití tohoto zpravodaje, nejpozději vřak do 10.10.76, kdy by-
chom přihlášky uzavřely, Bude-li dostatečný počet zájemců osetkání určitě jej uspořádáme. Vřichní členové o tom včas dos-
tanou písemné vyrozumění s programem setkání. Dle předběžného
Jednání,.je zde možnost zajistit ubytování a není vyloučena mož-most shlédnutí některého ligového hokejového utkání Tesly,
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LYŽOVÁNÍ OČIMA FILATELIE   
Svoboda - Mraček

Dnes Vám přináříme„prvou část příspěvku nařích členů Svobody a krač-
ka ke XII.ZÚH tak, jak Jí títo zaslali. Známe z minulosti jejich poce
tivost ve zpravovéní těchto materiálů a věříme, že nás budou podobně ín-
formovat 4 o všech materiélech k nedavným bojů na ZOH: Tak, jsko tomu by-
lo dříve, 1 v tomto seriálu nás nejprve seem f s přehledem materiálů vy-
dených síce k ZOH, ale majících přímý vztah k MS v klasickém čí sjezdovém
lyžování. Jedné se jak o přehled obrazový, tak i textový s uvedením vítě-
zů / mistrů světa v lyžování tak 1 s nejlepříz um/stněním nařich repre-
zentantů. V dalčím pokračovéní se pak seznámíme 1 a ostatním materiálem
k ZOH, o kterém se do té doby dozvíme, abyste tak získali pokud možno co
nejucelenější přehled. Dejme však slovo autorůr:

Uběblo jem několik málo měsíců od doby, kdy se konaly XII.zimní olym-
píjské kry 1976 v INNSBRUCKU v Rakousku. Přinéříne Vám,po předchczích in-
formacích v našem zpravodají, další pokračování o filatelistických doku-
mentech, které byly k Z0H vydány. Začínáne pro přehled pořadatelskou zemí.

Rakouské město. Innsbruck nemělo být pořadatelem těchto ZOH. Stalo se
o odřekrutí rčste Denver v SA, který byl určen za pořadatele ZOH

1976 již v r.197 ra 7l.zasedání OV, Jako protikandidáti na tyto ZOE byla
města Sion a Vancouvere Po různých odkladech, výmluvácí a úvahách.se však
muselo město Denver dne 4.2.1673 zříci feřadatelství těchto ZOH. Odývodně-
ní anělo - pro velké firarční potíže a nepochojenf některých činitelů z ve-
doucích míst města 1 státu. Po tomtc vřem svolilo město Innsbruck předběž-
ně, že Z0H uspořédé. Totc bylo pak potvrzeno na jubilejním 75.zasedání MOV
1974 ve Víční / razítko víz.0S E26 841.20 /. Další, v pořaví 76.zasedání
MÓV bylo v Loussane a zabývalo se přípravami a zajištěním těchto Z0H+

 

jím

 

XXXI+MS v lyžování - klasické čísciplíny se konalo v SEEFELDu v rámci
XII20H od 4. = 15.2.1976. Tohoto MS se zůčastnílo 4 olenskýc zemí FIS,
ve všech zimních sportech na 20H pak soutěžilo 36 zemf a zůčastnílo se jich
1223 mužů a 213 žen.

    
   cip. :
Nikojal BAŽUKOV, © a„Prantiřek, ŠIKUN
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5 3 s
30 Im muží I.Sergej SAVELJEV, 555R - 26.kiJan JARÝ
$0 km muži 1.Ivar FORMOC, Norsko la-ilan JARÝ
4x10 km muží L-FINSKO 10.ČSSR
skoky - 70m  l.Hans Georg ASCHENBACH, NDR aroslav BALCAR
skoky - 90m 1.Karl SCENABL, Rakousko 1 aroslav BALČAK

záv. sdružený 1.Ulrich WEHLIŇG, WDR la.Josef FOSFÍŠIL
5 km ženy 1.Felena TAKALO, Finsko 10.Blanka PAVLŮ

10 km ženy 1-Raisa SMETANINOVÁ, SSSR 1Zlosa PASÍÁROVÁ
  km ženy ©1.SSS5|

 



 

ký m
Veškeré filatelístické materiály z lyřovéní k těmto ZOH jsou rozdě-

leny do dvou částí = KLASICK-U běhy a skoky / a ALPSKOU / sjezdové dí
oipliny /, při kterých jsou vítězové vyblačování v jednotlivých díscípli-
nách jako mistři světa. Hlavní razítkové materiály, které nají vztah ke
všem zimním sportům na těchto ZOH jscu z části so'středěny pod klasickou
část MS v lyžovéní«

Několik razítek propagačních, příležitostných a frankotypů ze ZOH by-
lo již vyobrazeno a popsáme v předchozích OS - č.26/75 popisuje 12 <8 ra-
zítek, č.28/76 jen 7 ks a seznam příl.razítek používaných při Z0H a inf. ©
olympijském ohni, č.29/76 zase 2 ks razítek a konečně č.30/76 popisuje zá-
lepku NSR s jednou medailí.

Katalogová čísla známek nejsou uvedena, jen počty vydaných známek -
jen k uS v lyžování:
RAKOUSKO 2 přípleznámky, 11 různých celín, 6 ofic.FDC a další soukromé,
50 různýcí. frankotypů od r.1973, 2 příloraz. k výstavám, 6 razftek balo-
nových letů, 6 příleraz. pro blavní olympijské dny, 2 příl.raz. k zahájení
a závěru Z0H, 4 příl.raz. kongresů a mez.komitetů, 5 strojorazítek, 8 příl.
raz. k různým akcím ne ZOH, větší počet přítísků razítek v různých barvách,

příleraz. k přenosu olyup.ohně»
ŠR : znémka Pof.2187, 1 příl.raz./PR/, FDC, nálepní list

JUGOSLÁVIE : 1 známka skok, FDC, 2 PR
MAĎARSKO : 2 známky - skokan a běžec, FDC, 1 PR
N DR 2 známky - skokan a běžci, 1 aršík, 1 PR, FDC, 1 PR let olymtoníků
NS R 1 známka, 2 PR, více FDC, 1 nál.list, ] zálepka se. znakem Z0H
POLSKO l zmémka - skokan, FDC, 1 PR
UMUNSKO : 1 známka - skokan, FDC, 1 PR, 1 celina - bíathlom
'CKO 3 PR k olympeletu s pochodní, 2 celiny - bárev.fotodorisnícé

SSSR : 1 snámka = běh, 1 arčík s emblenem, PR, 2 FDC
JAPONSKO : 3 PR, 3 Celiny s dotfakem k ZOH, l dopísníce, 1 PR k olymp.letu
KANADA : l znémka - znak 20H, PR, FDC

K ZOH vydaly známky 1 země, které nejsou členy FIS :
ALBÁNIE : l známka - skokan
BHUTAN : 1 známka - běh, l aršík - skokan
REP.BURUKDI : 2 znémky - skokan a běžec, 2 arříky s klasic.tematy
GUINEA rovníkové : 2 známky - běžec a skokan
HORNÍ VOLTA : l známka - skokan
LIBERIA : l známka - skokan
MALDIVES rep. : 2 známky - běžec a skokan, l aršík
MALGAŠSKO : 1 známka - skokan, l zneletecká - běh
MALI : l známka - skokan
MONGOLSKO : 1 znánka
PARAGUAI : l mnámka - běžec, 1 aršík - skokan
URUGUAY : 2 známky

V rámcí XII.204 v Innsbrucku se ve dnech 4. - 15.2.1976 konalo také
XXIV. MS v lyžování - alpské discipliny. Soutěže pro sjezdaře probíhaly na
PATSCHERKOPFelu a obě slalomové discíplíny pro muže 1 Ženy v AXANER-LIZUM,
v krásném vysokohorskén prostředí.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

A= vítězovéjednedísciplín 19: B.= nejlepší umíst.Čss
sjezd muží 1.Franz KLAMMER, Rakousko 3RBohunír ZEMAN
obří slalom muží I.Helní HEMMI, Švýcarsko +Míloslav SOCHOR
Slalom muži l.Plerre GROS, Itálie 14.Míloslav SOCHOR
kombinace- jako MS  l.Gustave THONI, Itálie 7.Miloslav SOCHOR
sjezd ženy l.Rosí MITTERMAIER, NSR 32.Dagmar KUZMANOV,
obří slalom ženy l.Katby KREINER, Kanada Dagmar KUZMANOV/
slalom ženy 1-Rost "ITTERMETER, NSR Dagmar KUZMANOV,
kombinace-jako IS I-Resi WITTERNEIER, NSR -Dagmar KUŽMANOV,

 

G- filatelistický materiál
Některá přílešitostná razítka alpského lyžování byla již vyebrazena

a popsána v předchozích 05 - 6.26/75 - 3 ks, č.28/76 - l ks a č.30/76 z
lepká NSR / + medaile /. (0

 

 



Katalogová čísla známek nejsou uvedena, jem počty vydaných známek -
jen k MS v alpském lyžování:

RAKOUSKO : l známka příplatkem, 7 různých PR, l strejové raz.6096 Axams,
3 balenové lety, 1 frankotyp, 4 celiny
ÁNDORA : 1 známka - sjezdař
LICHTENSTEIN : 2 známky - sjezd a slalom, FDC
MAĎARSKO : 2 známky - slalom a sjezd, l PR, FDC
JSR : letecká zálepka znakem 20H /nápis 2 zlaté a l stříbrná medatle
POLSKO : 1 známka - „ PR, FDC
RUMUNSKO : 1 známka, PR, FDC, 1 celina - sjezdař

K těmte ZOH vydaly známky 1 země, které nejsou členy FIS 1
ALBÁNIE 1 známka
BHUTAN 2 známky - slalom a sjezd
BURUNDI rep. : l známka - d
GUINPA rovníková : 2 známky slalom a sjezd, 1 let.za.- slalom, aršík-sjezd
HORNÍ VOLTA : l známka - sjezd
LIBERIA : 1 známka - slalom, letecký aršík - sjezd
MALGAŠSKO 1 známka - sjezd, aršík
MALDIVES rep. : 1 známka - slalom
MALI : 1 známka - sjezd
MONGOLSKO 1 známk:
PABAOUAY : 1 zmámka
TAJVAN : 1 známk

  

    

 

 

  
 

  
   sjezd

zd, letecká zn. - slalom
sjezd , FDC

- xo0ex-

Přehled filatelistického materiálu k ZOH a k dnešní části věnované tematu
" LYŽOVÁNÍ OČIMA FILATELIE", do které nepatří razítka Če15 a 65.
A.z FRANKOTYPY : - všechny jsou propagační, většinou přílešítostné

Ba firma Fischer, Ried 1,I. - 1073
E SOKOLA Vídeň - výb

 

   

 

   

 

"| Grelter, Neidling -
baaka práce a hespode, Vídeň - 1974
dtte + Víllach - 1975
dtto > St.Pólten- 1974
Speřitelna, Innsbruck, 1976 - Tiskopis
Besky a spořitelny, kxams — 1975
jstř.spořít. a pokladny , Innsbruck - 1975

Orgam.výbor ZOH, Innsbruck - 1975 - poštepříhre
dtto „ Imnsbruck/Tirol = 1975 - Tiskopis
dtte > bez eznačení Tiskopis
Velká cena jfzdy na saních 1975, Innsbruck

s
t
a
r

  

Dva roky před zahájením Z0H, Innsbruck-1974, čís. 1- 4
Glympia-Rally, Imsbruok 1975, čís. 1- 4
Otevření sáňk. a bobové dráhy, Igls 1975, čís. 1- 4

nének a mincí, kufstesn 1975, číe. 1- 4
Innsbruck Axams, 1975, čís. 1 - 10

d + Imnsbruck/Seefeld-Tiroí 1975, čís. 1-10
Zahájení ZOH , Innsbruck 1976, čís. 1-

'az.Z0H , 6010 Innsbruck, čís. l - 23
* 6020 Imnebruck, čís. 1- 30
+ 6094 Axams , čís. l- 27
» 6100 Seefeld 1.T., čís. 1 - 27
» 6094 Axams Axamer Lizum, čís. l - 2%
,

,

  

  

6080 Kurert Igls, čís. 1 = 20
6010 Innsbruck Bergisel, čís. 1 - 20
6010 Innsbruck EBisstadiom, č. 1 - 30
6010 Innsbruck Pressezentrum, če 1- 30
6010 Innsbruck Messehalle, čís. 1 -
6040 Innsbruck Neuarzl, čís. 1 - 40
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Závěr III.Z0H - 6020 Innsbruck 1976
FDC - XII.Z0H - Varšava 1976
FDC - XII.Z0H - Berlin
Setkání filatelistů OH 76 - Keblenz 1
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$1/č - jichtemšteja FDC XII.Z0H - Vaduz 197
č - ČSSR FDC XII.Z0H - Praha 197
č -NSR FDC OH 1976 - Bonn 1

T

     
Fomzzeateko, přítisk "Ještě „Ž. dni do XII.ZOH

zvl.razítko užívané na FDC

LETY..
let 12.7.1975 - celkem 5 balonů

 

 

 

   

20/č - Telft = 21/z Sportolub Salzburg ©- 22/č Pffafenhofen
DY/č - Seefeld 1.7. - 24/čv Spelferiní - 25/č Gótzens
26/č - Kurort Igls —- 27/m DZC Raiffeisen = 28/č Patsch
29/č - Innsbruck - 30/čv SC Allgau - 3l/č Kematen 1.T.
38/č - Axams - $Wf Trevira - 14/č Axams
15.zvláštní balonový let 4.2.1976 - celkem 4 balony
55/č - Innsbruck ©- 54/m BOB Spelferiní - 55/6 Vdls
OB/č - Iamsbruok  — Oi/z Dr Raiffeisen 1 P8/š Konaten 1.1
$9/č - Innsbruck =- 60/f DZG Gazelle « 6l/č Telfs
68/č - Innsbruck- 63/čv D-Ergee V = 64/č Soharnítz
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Zde končí prvá část příspěvku
našich členů Svobody a Mračka.
Další pokračování naleznete v
příštím našem zpravodaji.
My tento jejich dnešní příspě-
Vek dopinfme ještě ukázkou ně-
kolíka nám známých přítískových

tej Gelim k ZOR z Rakouska

  LSeRO
A

2.1.25

 

a následující stránce Vás chcone seznámit s olympijskými přítisky
ma oficiálních celinách Rakouska platných v r1976. Jedná se o přítísky
na celínách pro tuzemsko s vtištěnou známkou 1,90 Sch Bludenz a na ce-
línách pro cízínu s vtíštěnou známkou 2,50 Sch Muraue Známka a celína
pro tuzemsko má barvu vínově hnědou, známka a celína pro cízínu barvu
Světle fialovou.

Na těchto celinách je nám zatím anímo celkem 6 přítísků, vždy pro
tuzemsko a 3 pro cízinu. Jelikož ve dvou případech se jzdná o stejné pří-
tisky na obou celinách, vyobrazujeme tedy jen tyto čtyři:
obr.l - celína s přítiskem pro tuzemsko 1 pro cízínu - obraz Bergiselu,

sněhová vločka, olympijská pochodeň, znak XII.Z0H a obrázky spor-
tů, které měly dějíště v Innsbrucku - přítisk černo=modro-červený

obr.2 - celína s přítiskem pro tuzemsko 1 pro cízínu - na obrazu je znak
XII.20H, nápis 77.zasedání MOV a dáta konání. Přítísk v barvě
vínověhnědé pro tuzemsko a svefialový pro cízinu

obr.3 - čelina s přítiskem pro cízínu - obrázek hradu a pevnosti v Kuf-
steln 1.T. a znak XII.ZOH. Přítisk k barvě černé, znak s pochodní
je v barvě černo-ňodro-červené

Obr.4 - Celina s přítiskem pro tuzemsko — obrázek je známý pohled na dě-jiště klasických soutěží v lyžování, o čemž svědčí 1 obrázky spor-
tů. přítištěn je 1 znak XII.ZOH,stejný a ve stejných barvách jako
na obr. 3.

Způsob tísku 1 provedení svědčí o tom, že byly vyrobeny ve stejné
tiskárně a objednány jedním objednavatele: Jástýa,
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CESTA OHNĚ Z OLYMPIE DO INNSBRUCKU
0000000000000000000000000000000000090000000000000000000000000000000

Již v prvém letošním čísle našeho zpravodaje jsme Vés informovali o
úěerených podrobnostech cesty olympijského ohně ze starořecké Viyepie do
dějiště XII.Z0H v rakouském Innsbrucku. Dnes bychom tyto údaje chtěli do-
plnit a zároven ukázat filatelistický materiál, jímž je možné tuto událost
dokumentovat. g

Olympijský oheň byl zapálen dopoledne v pátek dne 30.1.76 řeckou spor-
tovkynf Marif Maskoliouovou v antické Olympii vchrámu boha Dia. Tento fakt
je dokumentován obálkou a razítkemV Oheň pak dopravila štafeta mla-
dých řeckýchsportovců do 6 km vzdáleného Platanosu, kde při slavnostním
aktu byl oheň ve dvou hornických lampách převzat zéstupci rakouské delegace.
Dokumentuje nám to barevná řecká fotodopisnice s přítiskem opatřená denním
razítkem pošt.úř.Platanos s datem 30.1.76 /obr.2/«

Cestdále pokračovala autem na vojenské létiště Andravida / stejná
dopisnice s raz.denním p.úř.Andravída - nevyobrazeno/, odkud byl letecky
dopraven na mezinárodní letiště v Aténách obr.3 - barevná fotodopisníce
s přítiskem a razítkemf. Zde jej delegace Řeckého OV oficielně předala ná-
městku starosty Innsbrucku Ferd.Obenfeldneroví, který vedl ore- výb, ZOH. z
Athen byl odpoledne olympijský oheň dopraven letadlem do Vídně / obre4 =
obálka s razítkem /, kde na schwechatském letišti se dej ujala 19 členná
skupina předních rakouských sportovců a štafetou jej dopravila po přesně
vyznačené trase na radnicí / razítko obr.5/. Na prvním kilometru nesl šta-
fetu olympijský vítěz krasobruslař Oppelt. Z Vídně do Innsbrucku

byl oheň dopraven dvě-
ma směry - severní a
jižní trasou, které
obě vidíme na vlevo
přípojeném náčrtku.
Transport byl poprve
v historii proveden
specielními automobily
fi.Mercedes-Benz.
Severní trasu dokumen-
tuje přílež.razítko č.
6 a 7 z Lince a Salz-
burku, jižní trasu pak
raz.č.8, 9 a 10 z Eí-

—— straně nasa senstadtu, Grazu a Kla-VÁMTRASA
senetadtu

OBVEZO SčvčňNí TRASY
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Příjezd pochodně s ohněm do Innsbrucku dokumentuje raz,č.ll. Všechna
rakouské příležitostná razítka k přenosu olympijské pochodně vyobrazená
pod č. 5 až 11 existují s rozlišovacímí čísly l až 6 od každého matt

Just n
©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ONA SPORTOVNÍ
A(26-1234) oLymělsské

V56/ FRANKOTYPY

Dnes přinášíme v naší rubrice "Sportovní a olympijské frankotypy"
která nachází stále větší oblíbu u mnoha z Vás, jakousi "všehochuř! jek
Se zde za poslední období nahromadila«
= za ilustrace č.l - 4 vděčíme nařemu spolupracovníku peWyslotskému z USA.

Zvláště 6.1 a 2 jsou již Taéené frankotypy z r.1939 a 41 a dokumentují
americký fotbal a basebal. Č.3 Břopasujé voslařskou regatu v Syrakuse

1953 a č.4 mezinárodní lyžařský čampionát 1955 v Berlině v USA4
= Vstupte do olympijské loterie Howarda Johnsona hlásá propagační heslo

frankotypu č+5, který používá 1 znak OV BA. Tato firma vlastní hotely,
motely a restaurace pří silnicích v celém USA

= tento frankotyp na č.6 je jedním z posledních příležitostných frankoty-
pů a propaguje Olympijské hry tělesně postižených, které se konaly v To-
rontu ve dnech 3-11.8.1976 za účastí sportovců z 32 zen(. Zvétězílí re-
prezentanti USA s 62 zlatými, 38 stříbrnými a 45 bronzovými medailemi
před Holandskem / 45 - 25 - 17 /. Finale kočíkové WA-Izrael 59:46. Ve
Skoku dalekém 1 vysokém /186 cn/ vyhrál 18 letý Boldt ze Saskatoonu, kte-
rý v dětství přišel o nohu«

« frankotyp č.7 Pprit V posledním čase kancelář MOV ve švýcarském Laussa-
ne, kde je její sfdlo.

= v Ingelheimu v N5R se konala v rámci "Mexického dne" výstava olympijských
známek MEXIKO 1968 jak nás o tom informuje přílež.frankoč.8

= frankotyp č.9 používá norský svaz těžké atletiky v Oslo a frankotyp č.l0
ase svaz těžké atletiky Švédska ve Stockholmu.
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Jedustým

ČŠ Bobr AMIK vládne!
Hry XXI.olympiády patří již mínulosti,ale nás budou ještě dlouho za=jímat matériály, které tuto prvořadou světovou sportovní slavnost mládí,Sfly a míru dokumentují. Nemáme ještě dnes všechny potřebné údaje o mate-riálech pořadatelské země, ale to co je nám znáné, rádi uveřejňujeme.
XIIovydání - 18.6.1976

Přinášíme dnes reprodukci obálky prvého dne a razítka dne vydání.
Ostatní podrobností o tomto posledním vydání Kanady v příštím číslel
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Na str.121 jsme přinesli reprodukcí
dopisnice odeslané do Montrealu u příleži-
tostí odletu hlavní části naší olympijské

ravy z Prahy dne 9.7.1976 speciálním le-
tadlem, které při tom vzalo 1 poštu. Zfska-
lí jsme tak opravdu ojedinělý doklad do na-
ších sbírek. Vpravo přinášíme kresbu razít-
ka p.úř.Praha 120, který korespondenci pro toto letadlo
Odbavoval a přídavné gumové letové razítko /kašet/ k pří-
ležitostí olympijského letu. Zásilky do Montrealu došly
ještě týž den 9.7., jak na většině z nich potvrzuje pří- CSA
chozí razítko Č.3l / str.124 zpravodaje/. Na nepatrné čás-
ti zásilek se však objevilo razítko če35 tem 17776, tedy dne zahá,
ní Her. Máte-li přátelé někdo z Vás jiné příchozí razítko a jiný datum,dej=
te nám toto vědět, abychom o tom mohli všechny informovate

Na str.122 přináříne reprodukci dvou pohlednic, které naše redakce dos.
tala od našeho člena Ing.Hálka přímo z Montrealu. Prvá je ze zahájení Her
mese razítko č,l a Ing.Hálek na ní zdraví všechny členy Olympsvortu, což ri
di dnes tlumočíme a velmí děkujeme za tuto pozornost. Druhá pohlednice je z
posledního dne a nese razítka č.30 a 18, kdy se jela závěrečná cena národů.
Velice zajímavý je také doporučený dopis ze dne zahájení Her dne 17.7, kte-
rý mímo razítek č.l a 43 nese ještě natištěnou R nálepku«

   
  

   

Odlet čs. olympioniků
Na hry XXL olympiády|

  

    



KALÁ ANKETA. ČTENÁŘU:
90000000000000000000000000000000000000000

Vážení přátelé! Před 10 lety oznámil přítel Bušek, že založí náměto-
vou skupinu pro sběratele námětu Pýbst a olympiády v ČSSR. Byl to odvážný
záměr. Nikdo v ÚSSR neměl s touto činností zkušenosti, nikdo nemohl pora-
dít, zvláště při vydévání zpravodaje. Deset let je již dosti dlouhá doba,
abychom mohli kalkulovat a hodnotit. Tato průkopnická práce VsReRvěka byla
Vzorem pro nás, vedoucí jiných sekcf. Všichni jsme si brali ze zpravodaje
této sekce příklady, učíli jsme se ze zkušeností našich sportovních fila-
telistů. Proto si dovolují tímto poděkovat za veškerou pomoc a příklady =
škoda jen, že ne osobně jejímu zakladateli, I když sám nesbírém námět sport
a OH, byly informace uvedené v tomto zpravodaji pro mne velmi cenné. Získal
jsem mnoho informací pro mou práci jako juryman, ale 1 pro poskytování
informací mnoka mládežníkům z různých KMF při budování jejích sbírek. Ještě
jednou díky a mnobo úspěchů a zdaru do další práce 73,yskula, Brno

Materiál k OH jsem začal sbírat v r.1954, v těch krásných časem olymp.
filatelie, kdy olympijských známek bylo jako šafránu. Dnes v záplavě růz-
ných vydání je to jen milá vzpomínka. 0 vydání zpravodaje OLYMPSFORT mě in-
formoval přítel Paroulek, který mi Vaším prostřednictvím zajistil prvá dvě
čísla. Když dnes znovu prohlížím náš zpravodaj, uvědomují sl co muselo stát
práce a námahy, než první číslo spatřílo světlo světa. Jak skromné a přece
srdečné je úvodní slovo vedeskupiny VeReBuška ke sběratelům. A přece je v
našich zpravodajích tolik kvalitních článků a zpráv, otisků různých razítek,
Že se mi objevil na olympijskou filatelii úplně nový pohlede Vždyť mobu řící

náš zpravodaj dal mému sbíréní tu pravou atmosferu a radost z olympijské
filatelie, A když se objevil od 20.čísla v hezké úpravě s krásnými otisky
celin, celistvostí a razítek, byla naše radost jistě dovršena. Lze vůbec

+ še se něco nelíbí? Jan Soukup, Poděbrady, člen č.93
S úrovní zpravodaje OLYMPSPORT jsem velmí sgokojen, nebot má stále

vzestupnou tendencí, Zásluhou rederady a členů má zpravodaj 1 vysokou od-
bornou úroveň. Zvláště se mi lfbila pohotovost, s jakou nág informujete o
všech filatelisticko-sportovních novostech a tím ni usnadnujete získat pře-
hled o nových materiálech pro naše sbírky. Též zřízení rubriky Prodej-koupě-
habídka=výměna bylo štastné a pomáhá nám doplnovat naše sbírky Také článek
od MUDr.Víklického o problematice hodnocení námětových exponátů je velice
poučný a nám prospěšný. % AL.Frinta, Hodkovice, člen č.25

Pokud mém hodnotit úroveň zpravodaje OLYMPS?ORT, musím řící, že pro
mne má velíký význam. Nacházím v něm spoustu vysoce zajímavých věcí, o kte-
rých se lze těžko někde jinde dočíst. Nejcennější podle mého názoru na tom
je to, že ve zpravodaji je k určitému tematu soustředěna řada údajů a infor-
Baf, jejichě soustředění by dalo každému jednotlivci spoustu práce a zabra-
lo spoustu času. V tomto směru je nutné vyšoce ocenit přístup všech autorů
k potřebám ostatních členů. Mrzí 7, že já do zpravodaje nemohu zatím ničím
přispět. Naopak bych potřeboval © další informace, kde a jakým způso-
bem lze získat ve zpravodají uvác eliny, razítka atpeTuším, že mezi čle-
ny je celá řada těchto materiálů, by byli ochotní za protihodnoty pře-
nochate JeDomlátil, Lanškroun, člen č.19

  

    

  

 

  

  

-xOx-
Toto jsou všechny příspěvky, které jsme do dnešního dne do námi vyhlá-

šené "malé ankety čtenářů“ dostali. Věříme, že jen doba prázdnín a dovolené
Vám zabránila nám do ankety napsat a že js v příštím čísle se shledéne 1
8 Vaším příspěvkem. Do ankety došel ještě příspěvek našeho člena Č.28 - Be
Falíře ze Sokolova, který má vřak velký rozeah a proto jej uveřejníme až v
příštím čísle zpravodaje. Je v něm několik dobrých podnětů k naší prácí a
tak Vás s ním seznámíme příště,

 

„ Yed. sekce azpravodaje
V páteční příloze časopisu Čsesport ze dne 27.8.1976 je v hlídce

"Sportovní filatelie", kterou vede šefred.Filatelie Ing.Houška,věnována
celá tato hlídka naší sekci Olympsport, našemu zpravodaji, našemu setkání
ve Znojmě, připomenutí 10.výročí trvání sekce a pokyny jak a kde získat
členství v načí sekci. IngeHoučkoví děkujeme za tuto milou propagací naší
sekce v celostátním tisku.
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NĚKOLIK UKÁZEK RAZÍTKÁŘSKÉ PRODUKCE SPŘÁTELENÝCH ZEMÍ
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1. Koszalin 49.mistrovství Polska v překážkových bězích 1976
2. Warszawa PMEZ v kopané Legia Waršava - Atletico Madrid 1971
3. Poznaň 27.mistrovství světa juniorů v šermu 1976
4. Katowice Mistrovství Evropy z zápase - volný 1 klasický styl 1972

 

Andrychów l5.mistrovství v košíkové žen 1976
Katowice - Místrovství světa v zápase - klasický styl 1974

  

Poznaň 50 let polského svazu pozemního hokeje 1976
Wroclaw - Finále Evropy v ploché dráze 1968
Katowice = 2l.mistrovství Evropy v boxu 1975
Gizycko = Mezinárodní týden juniorů v jachtingu 1968
Katowice |- Mistrovství světa a Evropy v ledním hokeji 1976
Solina = 20.mistrovství světa na moři 1971
Poznan = 28.šachové mistrovství Polgka družstev 1974
Leszno = Il.mistrovství světa větronů 1968
Leszno ři 7.mezinárodní závody létajících modelů 2987

 

Leningrad Mistrovství Evropy v rychrobruslení žen
Moskva Mistrovství světa a Evropy v ledním hokejí 1972
Moskva Mezinár.závody ve sportovní gymnastice o cenu oscow news
Moskvě Mistrovství světa Evropy ve vzpírání 1975
Moskva Pohár nné8 mužů v plaví 1975  

  

Mistrovství Evropy v drezuře 1975
Světový vědecký kongres "Sport v současné společnosti“

Jerevan Mistrovství SSSR v Šachu mužů 1975
Kyjev = Letní spartakiáda národů SSSR - košíková a skoky na koní
Riga - Letní spartakiáda národů SSSR - košíková žen a šachy 1975
Minsk - Letní spartakiáda národů SSSR - střelba a šerm 1975
Moskva = Mistrovství světa v moderním pětíboji 1974
Katowice G.halová mistrovství Evropy v lehké atletice 1975
Wroclaw 4emistrovství železničářů v odbíjené žen 1:
Warszawa Mistrovství světa v jachtingu třídy FINN 1965
Svidník u L+- Ikrajové závody vrtulníků 1967
Svidník u Le= Ve zimní závody letadel 1970
Svídnik u Le- VIIozimní závody letadel 1972

 

Svidník u L. IX.zímní závody letadel 1975
Razítka zde zobrazená, mimo če2, 14, 15, 17, 24, 2! jl až mám na výmě-
nu. Sám hledám vše pro košíkovou olbřáěnou'a Ioa87' hokej. Řás"ně zajímají
oeliny používané na čs.územích.

  

    
Náš člen č.19 - JareDomlátil, 536 01 Lanškroun, Lidická 824

obrací se na číeny o zaslání nabídek jakéhokoliv přebyteč-
ného materiálu k OH a k MS v kopané = komploserie, Celist-
Vostí, FDC, příleř. a properazftka, celíny, frankotypy, eti-
kety a vigněty aje, příp. o poskytnutí informací o tomto ma-
teriálu Dále hledá obdobný materiál na téma"Tělovýchova a
Sport v ČSR=ČSSR". <

Náš člen č.27 — IngeKarel Hálek, 312 07 Plzeň-Letná, Dlouhé 26
hledá všechny dostupné filatelistické materiály pro temata
HOROLEZECTVÍ a ALPINISMUS, hlavně pak pozdravy od nařích 4
zahraničních horolezeckých expedic

Náš člen če 1 = A.Adolf, Na pléní 1285, 562 00 Ústí nOrlicí koupí:
vše z námětu i Ě H - Obálky, FDC, celiny a razítka

Náš spolupracovník Vl.Dražan, Šumberova 22, 160 00 Praha 6 - Petřiny prodá:
různá sportovní a olympijské razftka Rakouska a IR

Vedoucí námětové sekce "Socialistické Československo" ZdeHrněíř, 290 01
Poděbrady 984/I1I vymění:
zafopisy, lfstky a známky ČSR č.Pof. L 1 - 6,známky s příle-

A žítostným razítkem Pofis če 180-182 / olynp.kongres 1925 /
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Obracíme se na naše členy s tímto névrhem
Chcete-li, abychom pravidelně přinášeli inforrace o novinkách spertovrích
a olympijských razítek ručních i strojových z ČSSR, zašlete tyto pokud
dou ve Vašem okolí v používání na ačresu ved.zpravodaje do Milevska. fosta-
čí na koresp.lístku s kontrolním otiskem, aby toto bylo možné překreslit.
Fřipíšete-lí na zadní stranu informace o používání, o průběhu akce či zá-
odů, pomůžete takto získat údaje pro naše sbírky,
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k DVACET PĚT LET SVAZARMU -

SVAZARM
TĚLOVÝCHOVY.

 

DVACET PĚT LST BRAN

Letošní rok 1976 je rokem významných výročí v československé tě-
lovýchově a sportu. Právem můžeme říct, že nejčestnější místo mezi
nimi patří 25. výročí založení dnes již masové branně-sportovní orga-
nizace - SVAZU PRO SPOLUPRÁCI S ARMÁDOU - které společně s deseti-
tisíci jeho funkcionářů a sportovců vznomeneme 4.listonadu.

I když stránky historie SVAZARMU se píší od 4.11.1951, je jeho
vznik úzce spjat s vítězstvím čs. pracujícího lidu nad reakcí v úno-
ru 1948. Komunistická strana Československa jako vedoucí síla v na-
šem státě přistoupila ihned po jnorovém vítězství k řešení otázek
výstavby socialismu v naší vlasti a zároveň i jeho obrany. Jednu
z forem obrany socialistického budování viděla strana v nutnosti
vedle akceschopných ozbrojených sil zajistit brannou přípravu všeho
obyvatelstva republiky. Proto již začátkem listopadu 1951 dochází
k založení SVAZU PRO SPOLUPRÁCI S ARMÁDOU. Jeho posláním bylo a stá-
le je nejen rozvíjet zájmy občanj o obranu vlasti, ale i organizo-
vat přípravu obyvatelstva x této obraně. Ve své vráci se SVAZARY
olně opírá o politiku KSČ jako vedoucí síly ve státě, což je nanros-
to přesně vyjádřeno v úvodní části stanov Svazarmu:"...Hlavní úkol
SVAZARKU spočívá v aktivní pomoci oři upevňování obranyschopnosti
země a branné přípravě občan). Ve své činnosti se řídí orogranem
vojenské politiky KSČ, jejími usneseními,a usneseními ústavních or-
BáNÁ ČSSR +.."

SVAZARY je dobrovolnou masovou brannou organizací, |
součástí Národní fronty ČSSR. imo branné výchovy, přípravy občanů
k obraně vlasti a mimo branně-sportovní činnosti věnují základní or-.
ganizace SVAZARMU velkou pozornost politickovýchovné, odborně tech-
nické, branně sportovní a morální výchově mládeže, Vychovává své
členy k socialistickému vlasterectví a proletášskému internaciona-
lismu, Axtivně podporuje a rozvíjí bratrské vztahy a svoluvrácí
s břannou organizací SSSR DOSAAřem a S branně-snortovními organ
zaceni ostatních socialistických státi, Spolu s dalšími organizace-
mi Národní fronty ČSSR se aktivně podílí na socialistické výchově
naší nladé generace, Tato velice diležitá úloha SVAZARUU byla zdí-
razněna i generálním tajerníken KSŤ s. Justávem „ když ve
Zorávě o činnosti strany A vývoji svolečnosti na X7, sjezdu KSŽ
letos v dubnu řekl: "...Scučástí výchovy a rozvoje socialistic-
kého člověka, zejména mladé renerace, je tělovýchova a sport, Spo-
lečným úsilír ČSTR, SS!I, R04, SVAZABMU, škol i dalších institucí
se podařilo dosáhnout toho, že oro statisíce lidí se stala aktivní
tělovýchovná a sportovní šinrost nedílnou součástí života.
«+.Cd XI/. sjezdu KSČ se i na tomto jseku udělal kus práce

Dalším nemalým úkolem SYAZAR příprava branců na vojenskou
presenční službu, branná příorava vojáků v záloze, významný podíl
má i na přípravě občan k civilní obraně státu. Svazarmovští spor-
tovci jsou aktívníri účastníky mistrovství Evropy a světa v celé
*adě sportovních odvětví, zde dosahují významrých a cenných úspě-
chů, překonali celou šadu národních, evropských i světových rekor-
dů, získali oro socialistické Československo cenné olympijské ne-
čnile, Stejně tak úspěšní jsou svazarmovští sportovci při vystoune-
ních na celostátních spartaxiádách, kde jejich cvižení vždy vyje- —
dřovala olnou přioravenost sportovců a občanů k obraně socialistické
vlasti.

  

  

 

 

  

nedílnou
    

 

 

   

  

        

    

 

 

  

 

  

 

  

 



Svazarzovské základní organizace žijí plně současným životem,
je v nich silně rozvinuto socialistické soutěžení, jsou v nich usta-
Vovány brigády socialistické práce, jejich členové uzavírají hodnot-
né závazky atd, Branně-sportovní organizace SVAZARM poskytuje Široký
prostor k aktivnímu přispění každého občana k zabezpečení mírového
ivota v naší krásné vlasti, k posílení její obranyschopnosti a k vý-

stavbě socialismu v naší republice,
SVAZARY je významný pomocník čs. lidové armády při uvevňování

obranyschopnosti naší vlasti, což je čin nanejvýš potřebný a zásluž-
ný. Cno totiž i v době uzavírání mezistátních smluv o nepoužití síly
při řešení sporných otázek, o nepoužití nukleárních zbraní a konečně
i po známé Helsinské konferenci z noloviny r. 1975 se ozývají na zá-
padě v agresivních kruzích NATO výhružné hlasy pro další a stále ho-
rečnější zbrojení, pro vyvíjení stále účinnějších a ničivějších
zbraní hromadného použití. Takže i přes mírovou politiku naší 80-
cialistické vlasti, vycházející z usnesení XV. sjezdu KSČ, inspiro-
vanou závěry XXV. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu a je-
jím mírovým programem vytýčenýn XXIV. sjezdem je nutno, aby celá
naše vlast byla připravena hájit vymoženosti socialismu nejen u nás,
ale ve všech státech socialistického společenství. K plnění tohoto
náročného a čestného úkolu právě SVAZARM ze všech složek Národní
fronty ČSSR přispívá dílem největším.

B.Halíř

 

  

  

V příštím čísle; SVAZARM očima filatelisty.

ŠACHY
Náš člen IngeM.Vavrous nám dnes zaslal několik zajímavých infor-

mací z tohoto oboru a proto Vás s nimi seznámíte:
-= v Eguadoru 11.0.75 vyšla serie 21 známek k 3.nár.sport.festivalu v

Ouiťo. Nejnišší hodnota 0,20 S má čachový motiv - styliz.šachovnící
A šachové figurky. Existuje FDC a razítko.

= Izrael vydal 17.6.75 v serii "Obrazy slavných mistrů" známku l isr.
libra, znázorňující obraz "Chanuka" / oslava vánoc/ od M.D.Oppenhei-
ma. V pozadí obrazu hrají 2 muži šachy.

- Nikaragua vydala serii 11 známek a 2 aršíků se šachovou tematikou,
existují FDC ve 3 barvách zelené, hnědá a modrá, přílorazítko nebylo.

- letos Vydala Kubá serii 5 známek se Šachtomatikou. Na 1 © je vyobra-
zen Ruy Lopez, na 2c Fr.Philidor, na je WSteinitz, na 13 © Em.Lasker
a na 30c J.ReCapablanca.

- mélo je známo, že byla sebrána "kosmická" šachová partie na dálku.
Hráli kosmonouté ze Sajuzu 9 NeNíkolajev a V.Sevastjanov proti čle-
nům řídicího centra Bajkonur, býv.kosmonautům Gorbatkovi.a Kamasuí-
noví - všechny naleznete na známkáchl

- koncem r.1979 vyšel II.dfl katalogu razítek, známek se šachtematíkou
"Chesmate" od Angličana Sutolifse a Švéda UlfstrOmera. Obsahuje údaje
za léta 1969 - 1974. Prodej v ISR, cena LO DM.

- náš člen Fr.Paroulek vydal začátkem r.1976 dodatek ke svému katalogu
šachrazítek za r.1975.
a mez.výstavě SOCFILEX 1976 Praba vystavoval sběratel N.E.Kulikov
ioskvy exponát "SSSR - Šachové velmoe", který byl ohodnocen stří-

brnou medail(. Mímo kompletní a často již dosti vzácná, chronologice
ky řazená razítka šachu z SSSR obsahoval několík pozoruhodností a to:
lístek z USA z 90 let minest. na šachfederací USA od W.Steinitze, dá-
le pak dopis zaslaný Em.Laskeroví do Koskvy, kde bydlel v údobí na-
cistického Německa.

- nakl.Práce vydalo překlad knihy J.Gižického - Šachy všech dob a zemí.
kro sběratele obbru čachfilatelie obsahuje mnoho velice potřebných
A“ = autor je známý polský sběratel tohoto tematue

 

  



80 LET ČESKOSLOVENSKÉHO

OLYMPIONISMU
00000000000000000000000000000000900000000900000000000000000009000000000

Ihned po svém návratu z I.olympíjských her v Athenách roxu 1896 se
pokustl český člen Mezinárodního olympijského výboru PhDr. Jiří Guth o
založení českého olyupijského výboru. Tuto jeho snahu nejlépe dokumentu-
je záznam v jeho učitelském kalendáři z r.1896 a dochovaná korespondence
8 Pierre de Čoubertineme

Jednání s funkcionáři řady sportovních klubů bylo vcelku úspěšné,
ale protože tehdejší české sportovní hnutí bylo dosti organizačně slabé
usiloval DreGuth o to, aby získal pro svou myšlenku především představí-
tele České obce sokolské Dr.Podlipného a DreScheinera. A u ních neuspěl.

Jak lývá z dopisů Dr.Gutha Pierre de Coubertínoví, Aku
olranisskéha Neexistuje jediná věro-
bodné správa, která by vzník podobné organizace potvrzovala. Je však pra-
vděpodobné, budoucího olympijského výborus

Přestože tedy skutečný ČOV nebyl r.1896 založen, považujeme toto da-
tum za počátek aktivní práce v mezinárodním olympijském hnutí,

4 za rok prvních TIILOTÍ
našeho národního olympijského výborue

Vůbec první zpráva v tisku o snaze založit ČOV pochází ze l6.dubna
1899,8 wveřejníl jí tehdejší předseda České amatérské atletické unie
JENY =| v Národních listech. Ve dnech 1. a l8.květ-
Up-2639 se sešli zástupci českých sportovních klubů a zvolili výbor, kte-

zajistit českou účast na II.olympijských hrách v Paříží 1900. Ten-
to výbor však vůbec nezačal pracovat, protože došlo v Paříži k reorganí-
zací organizačního výboru Her a nebylo jasné, jaký bude další vývoj. Če-
kalo se teké na příjezů P-de Coubertina do Prahy. Ten však nakonac nepří-
jel, neboř mu onemocněla žena.

Po řadě urgencí v tísku a na schůzích ČAAU se JiJesna sešla no-
vá schůze, která prohlásila *v květnu zvolené 24 členn Komité +++ za
nestávající“ a byl zvolen 20 členný pracovní výbor, který pak na další
sohůrí Zšeledng svolil užší pracovní výbor, V jehož čele byli jako
předseda Dr.Jiří Guth, jako I-tajemník Václav Rudl a jako I.
zpravodaj Josef ROssler -Ořovský

Tento výbor ge pak na schůzí 7.března 1900 přeměnil z dočasné orga-
Bizace vě Stál Český olympijský vý bor, jehož úkolem
je zajíšťovat Českou účast na Olyeptjekých hrách 1 v budoucnu.

Škutečnost, že ČOV vznikl v roce 1899 resp.1900, potvrzují 1 dal-
ší materiály, zejména vlastnoručně napsané články Dr.Gutha, jeho žádosti
pražskému magistrátu o finanční podporu a nakonec 1 dopisy DreGutha
Čoubertinoví z let 1899 - 1903. Nejvýstižnějí to napsal v dopise P.de Cou-
bertinoví z 15.11.1903:"Český výbor pro hry olympické v Praze, který se
ustavil ráku1899, znovu zahájil čínnost“. Potvrzuje to £ dopís P.de
Čoubertinoví od Rěsslera-Ořovského z l2.května 1899.

Proč se tedy uvádí, že ČOV vznikl roku 1896, když všechna fakta doka-
zují něco jiného? Proč Dr.Guth uváděl až do r.1903, %e ČOV vzníkl r.1899,
a později toto datum zcela opustil a vyzvedl r.1896? Je k tomu několik dů-
vodů. Jednak mohlo dojít k neúmyslné záměně, k omylu, jednak sí to vyžá-
daly konkrétní politické poměry. Dnes již zcela přesně nezjistíme, co
bylo rozhodující, 6i zda hrál rolí jen jeden z důvodů. Je zcela možné, že
Dr.Guth ztotožnil akce podniknuté k založení ČOV v r.1896 s akcemí k za-
ložení ČAAU. ČOV pro nezájem Sokola a pro nevhodné posnííny / bylo po 0E/
nevzníkl, ale ČAAU se postupně formovala, až po schválení stanov se 8.5.
1897 s konečnou platnostf ustavila. Do jejího čela byl postaven právě Dr.
Guth. Kromě toho mohl později považovat za vznik ČOV ji% tu samotnou sku-
tečnost, že se v r.1896 sešla jme zájemců o olympijské hry, kteří sice
r.1896 výbor nevytvořili, ale stáli o tři roky později při jeho vzníku«

  



Domníváme se však, že dominantním důvodem byly politické potřeby.
Od r.1905 zesílily snahy rakouských úřadů a sportovních organizací 0 pot-
lačení samostatného českého zastoupení v KOV a na OH, Proto Dr+Guth a Rs-
sler -Ořovský posunují datum vzniku na rok 1896, protože tak je ČOV starší
než Rakouský OV. A my víme, že v mezinárodním olympijském hnutí hraje vel-
kou roli tradice a vytvořený úzus. Proto nemohl být starší olympijský vý-
bor potlačen výborem mladším.

TISKOPIS.
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Ač jíž je tomu
jakkoli, skutečností

Že rok 1896 můž     

  

POZVANÍ NA VALNOU HROMADU
ČESKOSLOVENSKÉHO VÝBORU OLYMPIJSKÉHO,

VPONDĚKÍ 28. BŘEZNA 13800 BC 1 20 HODINĚ
VSALE NÁRODNÍ KAVÁRNY, PRAHA, VYKODNÍ TŘÍDA 13

 

80 let práce našich
z náročů ve prospěch 0-

PORAD JBRNÁNÍ „ovlá valné hromí lympijské Řyšlenky
ČSOV prokázal, že ak-
ťivně přispívá k po-
sflenfí a k propagaci
olympijské myšlenky
jako myšlenky míru a
přátelství mezí náro-
dy. Přispěl k demok-
ratizaci Olympijské
organizace a řádů, 1
k prohloubení přátel-
kých styků mezí spor-
tovcí samotnými. Přes-

tože patříme k malým státům, za dosažené výsledky se nemusíme stydět., Do-
kazují, jak dalece je sport součástí našeho každodenního života a naší kul-
tury. A nemělí bychom nikdy zapomínat, že pro nás byla účast na OH všdy
politíkum, ale současně, *e je to sport, kdy ne vždy se nám podaří uspět v
Olyupijské soutěži, V tomto smyslu je třeba chápat Čoubertinóvo "není dů-
leřité zvítězit, ale zúčastnit se."

A neměli bychom také zapomínat na práci a obětí zakladatelů, ať již
Dr.Gutha, Rósslera-Ořovského a Václava Rudla, ale 1 na řadu dalších beze-
jmenných funkcionářů a sportóvců. A neměli bychor. jim mít za zlé jejích

úz zní, šek. V. <%a" nebo úmysl s datem vzníxu našeho OV J18í X Boa 1, 08ě

  



Politicky angažovaná

sportovní filatelie

  ENSKÉHO SVA:

Začátkem března příštího roků oslaví naše jednotná tělovýchovňá
organizace ČSTV dv ac á t 6 narozeniny, Ve dnech 3.-4.3.1957 by-
la totiž na I. sjezdu ustavena jednotná tělovýchovná a sportovní orga-
nizace v Československu - ČESKOSLOVENSKÝ SVAZ TĚLESNÉ VÝCHOVY. Vytvo-
ření tohoto jednotného ČSTV nebylo úkolem snadným a jednoduchým a ne-
byla to ani akce vyplývající z momentální potřeby jedné vrcholové or-
ganizace tělovýchovy u nás. Naopak snahy po sjednocení veškeré děl-
nické tělovýchovy zjišťujeme v dělnickém tělovýchovném a sportovním
hnutí již v dobách I. republiky, dokonce krátce po I. světové válce.
Základy dnešního masového ČSTV vidíme v činnosti a cílech FDTJ, od
jejíhož založení uplynulo letos jiš 55. let a dále pak u pokračovatel
ky FDTJ - u Federace proletářské tělovýchovy, založené před 50, léty.
Tedy tři významná "kulatá" jubilea naší tělovýchovy v rozmezí zhruba
jednoho roku již stojí zato, abysme se jimi zabývali i my - filate-
listé, připomeňme si tedy, jak to tehdy - za I. republiky a později
v naší tělovýchově bylo a co můžeme z počátků revoluční, pokrokové
tělovýchovné organizace dokumentovat ať přímo nebo nevřímo filate
tickým materiálem. Podotýkám, že ani v tomto případě se nejedná o ná-
vod jak sestavit filatelistický exponát nebo sbírku na tělovýchovné
téma.Poznámky v textu, týkající se filatelistického materiálu, slouží
pouze jako záchytné body, nikoliv jako návod. Tolik tedy úvodem ke
třem pokračováním o revoluční cestě naší tělovýchovy a sportu

OD FEDERACE DĚLNICKÝCH TELOCVIČNÝCH JEDNOT ČESKOSLOVENSKÝCH

K JEDNOTNÉMU ČESKOSLOVENSKÉMU SVAZU TĚLESNÉ VÝCHOVY.

část: Od FDTJ - FPI

 

  

 

 

Pokroková Federace dělnických tělocvičných jednot českoslovens-
kých byla založena po dlouhých a unavujících bojích marxisticky smýš-
lející levice ve Svazu dělnických tělocvičných jednot /Svaz DT./, Tu-
to levici vedl zkušený a pokrokový funkcionář tělovýchovného hnutí
Jiří František CHALUPECKÝ /28.2.1890-10.4.1922/ oroti jejímu pravico-
Vému křídlu, zastupovaném starostou Svazu DTJ Františkem HULNELHANSEM,

Revolučně naladěné členstvo ve Svazu DIJ požadovalo svolání zizo-
řádného sjezdu, kde by se měly vyřešit stávající problémy v dělnické
tělovýchově, avšak vedení Svazu DTJ tento požadavek tvrdě odmítalo.
Proti vůli vedení tedy levicová opozice svolala na 6.2.1921 Konferen-
(ci důvěrníků pražského kraje. Konference si pak jako svého mluvčího
zvolila Pracovní výbor. Teňto výbor vyvíjel značnou snahu a velké úsi-
lí po zachování jednoty v dělnickém tělovýchovném hnutí, Když ale Pra-
čovní výbor viděl, že pravicové vedení Svazu DTJ trestá pokrokové
funkcionáře a dokonce celé jednoty vylučováním ze Svazu za jejich akti-
vitu v levicovém hnutí, svolal na 8.5.1921 celosvazovou konferenci
okresů a krajů DTJ. Na této konferenci bylo jednomyslně rozhodnuto
podchytit vyloučené členské masy a funkcionáře a vytvořit z nich no-
vou revoluční tělovýchovnou organizaci - FEDERACI DĚLNICKÝCH TĚLO-
CVIČNÝCH JEDNOT ČESKOSLOVENSKÝCH - FDTJ. Zrod FDTJ je velmi úzce spjat
s prvními kroky nové revoluční strany - Komunistické strany Českoslo-
venska.

I přes vytvoření samostatného svazu mělo jeho vedení i nadále
snahu po zachování jednoty v čs. tělovýchovném hnutí. Z tohoto důvodu



také vedení připravovalo i vlastní účast na nadcházející I. dělnické
olympiádě Svazu DIU. Ke společnému vystoupení cvičenců FDTJ a Svazu
DTJ však vinou pravicového vedení ve Svazu nedošlo. Proto vydal řídící
orgán FDIJ - Federální rada - výzvu k uspořádání vlastní
I. SPARTAKIÁDY v PRAZE NA MANINÁCH.

Přes ohromné obtíže se MANINSKÁ SPARTAKIÁDA uskutečnila. O jejím
hlavním dnu, t.j. 26.6.1921 se konala v Praze stotisícová manifestace
dělnického lidu pod vedením právě se utvořivší KSČ. Prahou pochodoval,
mohutný průvod na Maniny, kde vystoupilo na 35.000 cvičenců. Závěrečná
dramatická scéna "VÍTĚZSTVÍ REVOLUCE“ jasně naznačila, jakou cestou
FDTJ pod vedením KSČ půjde /aršík vydaný v r. 1976 k 55.výr.založení
KSČ/. Autorem této dramatické e velmi působivé scény byl Jindřich
HONZL /L894-1955/. Do děje Maninské spartakiády zasáhli tvořivě též
velcí pokrokoví básníci S.K.NEUMANN /1875-1947, zn.Pof.546-47/ a Josef
HORA /1891-1945, zn.Pof.1176/.

Mladé a ještě nezkušené pokrokové revoluční dělnické tělovýchovné
hnutí FDTJ již měsíc po svém zrudo plně prokázalo velkou akční schop-
nost a organizátorské umění. Musíme si uvědomit, že rozhodnutí o usku-
tečnění spartakiády padlo teprve l2.června a již o týden vozději se
stala skutečností její první část, tzv. Dětský den, Hlavní den sparta-
kiády se evičením dorostu a dospělých byl 26.6.1921.

Iniciátorem a nředním pracovníkem Haninské spartakiády byl
FP.J.CHALUPECKÝ. Přední představitel KSČ Bohumír ŠYERAL /zn.Pof.597-98/
se o něm vyjádřil velmi pochvalně slovy:"..Chalupecký byl jedním z nej-
lepších kultůrních pracovníků strany, byl mužem skvělé myšlenky, vel-
kých cílů, velké obětavosti, byl velkorysým organizátorem „."

MANINSKÁ SPARTAKTÁDA měla 1.j. též velký nolitický význam, Byly
jí prakticky položeny základy nejen masového rozvoje oroletářské tělo-
Výchovy, ale i celého komunistického hnutí. Spartakiáda byla velkou
politickou demonstrací revolučního dělnictva.

O rok později uspořádala FDTJ další významnou tělovýchovnou akci,
tzv. BRNĚNSKOU SPARTAKIÁDU, i tato vešla do historie dělnického revo-
lučního hnutí mimo jiné tím, že zde nevně zapustil kořeny v dělnic-
kých masách nový pozdrav PRÁCI ČEST, zavedený při cvičení FDTJ, jeho
autorem byl F.J.CHALOUPECKÝ.

Zvláště významným činem FDTJ bylo, že se nezaměřovala pouze na
tělovýchovu, ale věnovala značnou pozornost též kultuře zakládáním
různých dělnických divadelních, pěveckých, recitačních nebo hudebních
kroužků a souborů, pořádala různé dětské besídky, akademie apod.

Významným výsledkem snahy po zpřístuonění kultury široké prole-
tářské veřejnosti byla tzv. Kulturní výstava FDTJ z r. 1923, instalo-
vaná ve střední části a pravém křídle tejdejšího Průmyslového - nyní
Sjezdového paláce v Praze /zn. 1,60 Kčs z poslední letecké série k
výstavě PRAGA 78/. Časem se pro tuto výstavu vžil název Kulturní snar-
takiáda FDIJ. Vysoko hodnotil tuto výstavu i prof. Zd. NEJEDLÝ /zn.
Pof.702-03/, hej. se o,ní vyjádřil, že "..FDTJ se rozhodla uspořádat
výstavu a to nikterak snad agitační nebo propagační v běžném smyslu
stranickém, nýbrž kultůrní, aby ukázala jak náš dělník kultůrně ži-
je..“ Význam tohoto podniku byl zdůrazněn i tím, že zahajovací pro-
jev dne 29.6.1923 na něm měl tehdejší významný představitel KSČ
8. Bohumír ŠMERAL.

Vládnoucí úřady předmnichovské republiky ostře sledovaly rozvoj
a popularitu proletářské tělovýchovy u širokých lidových mas, proto
všemožně hledaly příležitost jak činnost této nové revoluční organi-
zace proletariátu zabrzdit a omezit. Příležitost si k tomu vyhledaly
velmi brzy. Využily k tomu natištěného rozvrhu hodin, určeného pro
žactvo FDTJ. Na rozvrhu bylo vyobrazení V.I.Lenina a K.Marxe. Poně-
vadž tělovýchovné organizace měly být podle zásad a zákonů tehdejší
"demokratické“ republiky přísně nepolitické, označily úřady tento
rozvrh jako čin politický. Toto označení mělo pro proletářskou nlá-
ležnickou tělovýchovu těžké následky, m.j. byl vydán přísný zákaz

   



cvičení školní mládeže v jednotách FDIJ a přísný zákaz časti na ve-
řejných vystouveních FDTJ. Vedení Federace DTJ byla současně zaslána
přísná policejní pohrůžka rozpuštěním, kdyby se podobný případ měl
ještě opakovat. Toto tvrdé policejní onatření směřovalo přímo na
kořeny komunistického tělovýchovného hnutí, protože tzv. dětské od-
bory dyly ve FDTJ velmi důležitou součástí organizace.

Na III. Kongresu Rudé sportovní internacionály /RSI/ ve dnech
11.-21.10.1924 v Moskvě bylo přijato závažné usnesení, z něhož pro
FDIJ vyplývala řada úkolů. Nejdůležitější z nich byl úkol sjednoce-
ní všech tělovýchovných a sportovních organizací, hlásících se k tří-
dnímu boji, v jedinou tělovýchovnou organizaci s jediným společným
řízenám.

Jednalo se především o sloučení Rudých hvězd, Svazu dělnických
cyklistů a Dělnického klubu turistů. /Mládežnická organizace Svarta-
kKovi skauti práce byla vytvořena již v r. 1924 sloučením Spartakových
skautů a Sakutů práce/.Přes velké obtíže se konaly ve dnech 4. a 11.
10.1925 společné Manifestační sjezdy pro sjednocení proletářské tělo-
výchovy. Na těchto Manifestačních sjezdech v osmi velkých městech by-
ly přijaty zásady příští jednotné organizace - FEDERACE PROLETÁŘSKÉ
TĚLOVÝCHOVY, jako ořímé pokračovatelky FDIJ.

Ustavení společné FPT se uskutečnilo na mimořádném sjezdu FDTJ
ve dnech 1.-3.1.1926. Na sjezdu byly schváleny nové společné stanovy
pro celou organizaci od ústředí až po místní jednoty, Na tomto sjez-
du byla zvolena federální náčelnicí Jožka JABŮRKOVÁ /zn.Pof.2118/,
ústředním vychovatelem byl zvolen Karel AXAMIT. Úřady “amarykovy
"demokratické“ republiky však schválení stanov oddalovaly všemožnými
doplňky, změnami a úpravami, takže trvalo téměř rok, než mohl být
Optápon ích r. 1926 svolán Ustavující sježd PEDERACE-PROLETÁŘSKÉ TĚLO-
VÝCHOVY.

Tím vešla koncem r. 1926 do dějin tělesné výchovy v ČSR voprve
organizace nového typu, se všemi znaky socielistického systému těles-
né výchovy, t.j. masovostí, marxisticko-leninskou ideovostí, pláno-
vitostí a vneposlední řadě i vědeckostí.

Tak Federace proletářské tělovýchovy položila základy k založe-
ní sjednocené, ale především dělnické télovýchovy.
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ámka; Buržoazní úřady předmnichovské republiky se snažily FDTU-
PPT všemožně diskriminovat, oroto ani ministerstvo pošt
a telegrafů nevydávalo k akcím těchto revolučních organiza-
cí žádná příležitostná razítka ani známky. Z tohoto první-
ho období tedy nemáme žádnou původní /klasickou/ filate-

listickou dokuňentaci. Využijeme proto pošt. známky jak
v textu uvedeno, dále čs.oštovní správa vydala k 50.vý-
ročí založení FDTJ pošt.zn.Pof, 1910.
Dělnickou olympiádu tehdejšího Svazu DTJ můžeme dokumento-

vat příležitostným razítkem "Praha-stadion - dělnická olym-
piáda - 25.-30.6.1921“ s rozlišovacími čísly a, b.

 

Příště:

|

od založení FPT k 9.V.1945. Bohuslav Halíř
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„o kopaná
vedoucí hlfdky: Vítězslav Šlechta

75 let madarského fotbalového svazu
Mapyar Labdarípo Szdvetsém ( MLSz)
 

Madnrský fotbal oslavil v letošním roce již 75.loté výročí ové
Oorrantzované čínnosti v MLSz ( Magyar Labdarugó Szdvotočg — madaraké
fotbnlové federaci ), Federace vznikla 19,ledna 1901 a tvořilo Ji už
tenkrát dvnnáct klubů „ Po založení fothalového svazu se již 16.nora
1901 v Peřti hraje 1 první mistrovský zápas. Budapesti Torna Club v něm
zvÝtězil nna Budapesti Sport Club 4:0 , když prvním ligovým střelcem
v Uhrách ae stal nejlopňí mnánraký fotoniista té doby Ferenc aj « V
prvním ročníku madnrského mistrovatví tehdy hrálo Jen pět celků a titul
zfakal s převnhou NTC když neprohrál ani Jeden zápas a měl impozantní
Score 37:5. Je znjímavé že v jeho řadách hrál 1 Alfred Hajós , známý
olymptáýnký vítěz v plavání na OH 1896 v Athénách n buroucf projektant
velkého celonárodního spcrtovního stnalonu

Kopnná se v Mndnraku rychle šířila a už 12.října 1902 ae nové utvo=
řivší reprenentační mužstvo poprve představilo v oficiálním utkání + Ve
Vídní tehdy však Ještě podlehlo hlaňee 0:5 „ V roce 1993 se už 4,dubna
v Badapeňtí unkutečnílo 1 první mezizemské střetnutí Madarsko - Čechy «
Naše družntvo bylo tehdy neatavnno z druhořndých prnžakých hráčů a tak
tento zápas naše fotbnlová hiatonie jako oficiální nní nevede. Prohráli
Jeme 1:2 « První utkání Dudapeňt-Pruha se uskutečnílo 1odubna 1906 m
končilo nerozhoně 1:1 když brunku Pražnnů dal Getela « 1 v tomto utká=
nf hrála v Pešti vlastně nž druhá=třetí parnítura +

Po první ayčtové válce mohli Kadaří jako pornžený ntát zahájit ové
mezinárodní styky n7 v roce 1925. V 4 ohč byly hned tnké obnovany noňe
vzájemné fothnlové atyky. Dne 12.nora 1929 se%li se W Jirntintavě před-
stavitelé čenkonlovonské n madnraké fothnlové usoetnce « Cílem Jejich
setkání bylo vymuznt neblahé důsledky bývalé monarchie n první světové
války n nnato)ítotázky důvěry n apolupráce « Zu krátký čna po té dne
1.března 1925 byly „mudurské fothnlové otyky - zatím klubovními
eólky zohájeny. V ten den pornzla AC Spartu Prahn AK Szombuthnly 3:0
Tento zápan je navfe památný 3 tfm , že v úloze trenepu Urnžanů vystoupil
aolnvný český komik n nozupomenutelný 4 sportovec , populórní Vlnsta iuri—
nn « První meztatátní fothulové utkání Ceokonlovennko - Eudurnko bylu a0—
bráno téhož roku v říjnu v Drnze. Vylmálí Jamo 2:0 hrnnkomi borneru n Dvo-
řáčkn «

Fnanří ae také nezapomenutelné v té době zapanlí 1 do historie fotha-
Jové fýlntelie „ kyž dne 97, dubna 1429 v jejich zemí bylu vydánu v osmi-
členné aportovní serii 4 první poštovní známku nu nvětů a výjevem přímo z
fotbnlové hry ( Zu 408 , Yv 377 ) v hodnotě 23ue Ko Joučnaně v době vkv bylo používána v Idnpešti průvočpedíbně 4 první avétové poštovní[nzftko ne znázorněnými fotbulinty u přílnžítontí mozistátního utkání 6elit

Zněňtkom nového roku 1926 aehrálí kndnřt avé pumátné utkéní po sti-ycotrovaké nocl v Paříži , kde noatovpili proti celku Frnneto « Nn těžkém

 

  

 

  

 

      
 

  

  

     

 

 

 

    



terénu skončilo utkání madarským vítězstvím 3:0 , když všechny branky vsí-
Hl tehdy ještě 21 letý zázračný madarský střelec Imre Schlosser.

V roce 1934 Kadnrsko poprve už startovalo 4 na MS a o čtyří roky pak
v roce 1938 ve Francii se čokonce již dostalo na mistrovství světa až do
finále ! Tehdy mělo Madarsko skvělý celek , jak nejlepe dosvědčuje i ta
skutečnost , že náš slavný legendární brankář Frentišek Plánička dostal
19.září 1937 v Rudapešti od Kadarů v jednom mezistátním střetnutí plných
osm branek. Náhrední záložník Svetoň neuhlídal tehdy pov'stného Sárosiho
a my jsme prohréli 3:8 1

Největších úspěchů dosáhla madarská kopaná po čruhé světové válce ,
kdy se zařadila mezí nejlenší na avětě . Platí to zejména o začátku pade-
sátých let , kdy prokticky zlatá madarská jedenáctka vůbec neměla soupeře,
Z té doby jsou Ještě v pamětí její slavná vítězství 6:3 ve Wembley ( první
to vítězství kontinentálního representačního celku v Anglii v celé historii
kopnné vůbec ! ) a 7:1 na Nepstadionu ned Angličany , 1 jejích druhé místo
na mistrovství světa 1954 ve Švýcarsku . hadarský fotbal zdobí navíc ještě
4 t71 zlaté olympijské medaile , získané na oly:píjakých hrách 1952 v Hel-
sínkách „ 1964 v Toklu ( ve finále 2:1 nad ČSSR | ) a roku 1968 v Mexiku.

U příležitosti Letošního slavného jubilea — 75.výročí madarského fotba-
lového svazu vydala madarská pošta ve Státní tiskárně velrí přílehavý ko-
resnondenění lístek - dopisnici (celinu) v ceně 70 filléru ae světle hně-
dou natištěnou jubilejní poštovní známkou hodnoty 60 £ , připomínající
toto 75. výročí Magyar Laudarůgo Szdwetseg 1901 - 1976 se znázorněným odzna-
kem tohoto jubilea « Na levé straně depísnice je pak výjev ze. starobylé
anplické fotbrlové kresny z publikace Molnára Lajose " Atletická cvičení
z knihy 1879 Football (kopaná) Tato celina jistě velmí výrazně obohatí
každou naší námítovou abfrku o kopané , at ji? půjde o dokumentací samotných
začátků a historie kopané , čí o dokumentaci jednotlivých fotbalových svazu
a mezistátních fotbalových utkání , či o filatelintické ztvárusní celého
letošního tak významného fotbalového roku »
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Vlevo vyobrazené ruční strojové razít-
ko používala švýcarská pošta v Sv.Gal-
lenu a propagovala jím výstavu Švýcars-
kého Sportu SPORT 76 v olympijském ro-
ce 1976 ve dnech 18.-27.6, ve Sv.Gallen



 

Tentokrát přinášíme ukázku jistě Vám všem známého ručního a strojo-
vého razítka z r.1921 připomfnající konání Iodělnícké olympiády DTJ v
červnu v Praze. Oba dva doklady jsou pochopitelně / tak Jako naprostá
větřína razítek z té doby / upraveny filatelisticky, tezv.machex 1 když
ten druhý je doporučený a je u něho 1 podací lístek.

 
 

To však není hlavním důvodem, proč o těchto razftkách a hlavně pak o
razftku ručním dnes píší. Mě) jsem možnost shlédnout za dobu 25 let,co se
zajímám o sportovní a zvláště čs.sportovní fiiatelií, celou řadu těchto ma-
teriálů. U všech mě zarazila jedna věc: 1 když katalogy přílešž.razítek ČSR
přinášejí údaj, že existuje razítko s rozlišovacím písmenem "a" 1 *b*, že
mám a vidím jen všechna s písmenem *b". Druhá zajímavost je, že katalogy
uvádějí data konání a používání razítka od 25. do 30.6.1921 a já nemám a
ani neviděl jiný exemplář, nežli s datem 26.V1.21 - u ručních razítek jen
s hodinovým údajem 8 a u strojových s údajem 1 8.

Zajímavé je také, *e na př. ceník přerazítek J.Fontany z r.1935 uvádí
Cenu razítka s písmenem "b" u výstřižku 6,- a na dopise 15,-Kč, kdežto u

   

 

  



písmene *a“ nižší - výstřižek 5,- a dopis 10,-Kč. Katalog Fr.Novotný z
T+1942 uvádí cenu obou pfemen na K atd.

Razítko stejným způsobem uvádí a reprodukuje prvý seňít razítek od V.
Nebeského na str.ll vpravo nahoře. Reprodukce má stejné datové a hodino-
vé údaje je tóž SPřemonem obr: Jak J1ž to u sběratel chodí, nedalo ně
to pokoje a při prvé příležitosti jsem na to s přítelem V.Nebeským zavedl
řeč. Jeho odpověď byla asi nápledovná:Já nám nemám ruční razítko s roz-
liřovacím písmenem "a" a dosud jsem jej neviděl. Údaj o jeho existencí
Jsem převsal z dřívější literatury.

Vídíme tedy, še 1 u naňich čs.příležitostných razítek je stále mnoho
nejasností. Nechtěl bych takto ukončit a uze zaregistrovat tyto skuteč-
nosti. Obraofm se proto na Vás mílí přátele a členové sekce Olympsport
abyste pečlivě prohlédli své materiály ve sbírkách 1 případné dublety
pokusili se najít v nioh příleř-razítko s rozliš.písmenem "ar a nobo ©
jiným datem a údajem nešli 26.VI.21 - 8. 3

azítko přeok katalogy evidovaly, obchodníci jej oceňovaly a tak by
se mělo někde objeviti Nebo budeme nucení katalog v této položce pozměnit?
Rarftku je letos 55 let a tak by sí již zasloužilo aby se o něm psalo po-
někud přzsnějí = 00 říkáte, objasníme to? Své připomínky a poznatky v tom-
to 14 jiném směru v případě našich čs.sportovních razítek pište na adresu
Vedesekce a zpravodaje. Děkujeme! Štěpán
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

 

 

 

  

     

 

 

    

  

Vracíme se jeňtě k reprodukcím razítek ke Hrám XxxI.olympiády na str.
125 - 125. Jedná se celkem o 43 ka příležitostných razítek, která kanadská
pošta vydala a používala během Her.. Jiné razítka neexistují a jsou nepoštov-
ní. Za to, že Vám dnes můžene přinést jejich reprodukcí děkujeme našemu čle-
nu Ing Hélkoví, který v době konání Her byl v Kanadě, zůčastníl se jako dí-
vék některých soutěší a jistě nám o svých zážitcích v příštím čísle zpravo-
daje sdělí více, za což předem děkujeme. Reprodukoe razftek pro zpravodaj
pohotově zajistil náš spolupracovník Vl. děkujeme!

 

  
   

 

   
červenci minulého roku vyhlásil orgevýbor Her XXII+olym-

píády 1980 v Moskvě konkurs na ofiotelní emblem Her. Na 8 tisíc
profesionálů 1 amaterů-výtvarníků poslalo 26 tisenávrhů. Auto-
rem vítězného / reprodukce vlevo / byl 25letý Vlad.Arsentjev z
litevského Resekne. Ofic.emblem schválený na zasedání MOV v Mon-
trealu se skládá ze tří prvků: olympijského symbolu - pěti spo-
jených kruhů; sportovníoh drah vytvářejícíoh siluetu typickou
pro architektonickou tvář Moskvy; pěttot ou hvězdu,

I my budeme v našem zpravodají používat pro příště tohoto
emblému, abychom Vás ami OH 1980.

  

růběžně seznamovalí s novíni

Všimli jste sí dnes ve zpravodají vtipné inserce Ing.Petráska? Kdo z
naších členů bude následovat a pošle nám také takovou nabídku razftek?

 

  
 

Náš zpravodaj OLYMPSPORT a katalog Koňíková od IngePetráska jsou vysta-
veny na mezistátní výstavě ČSSR-PLR v Ostravě. Jaké získají ocenění přiní
me příště. Nikdo z Vás jato se letos nezůčastníl svým exponátem řádné výsta-
vy? Napište nám jak-byl Váš exponát hodnocen a kde vystaven - rádi napíšeme!
©00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
OLYMPSPORT - je neprodejný, neperiodioký zpravodaj námětové sekce
Olympijská a sportovní filatelie v ČSSR, pracující při KNF SŮF v Praze je
určen pro vnitřní potřebu členů této sekoe. Vedoucí sekce a zpravodaje je
Jaroslav J u s t n, Sov.armády 65, být 01 MILEVSKO, který zodpovídá za
obsah, Za odbestránku za původnost článků zodpovídají jejich autoři.

Na tomto čísle zpravodaje spolupracovali: Vlad. Drařan,Praha - M.Anger,
Praha - J.Domlátil, Lanškroun,- A.Frinta, Hodkovice - B.Halíř, Sokolov -
JoJustýn, Milevsko - J.Kdssl CSc, Praha - ZdoMikula, Brno,- V.Mraček, K.Va-
ry - Vr.Novák, Praha - Ing=J.Potrásek, český Brod - J.Soukup, Poděbrady -
J.Svoboda, K.Vary - Ing.JsSůva, Praha - V.Šlechta, Brno - Ing.M.Vavrous,
Brno - MUDr.VloViklícký CSC, Praha.

 

    


